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91192  GRILLVOTTER, KJØKKENHÅNDKLÆR & VARMEUNDERLAG
GARNKVALITET (A)  Soft Cotton (100 % Bomull. Nøste ca. 50 g = 80 m)
GARNALTERNATIV (A)  Super Soft Cotton
STØRRELSE (A)  Medium. Lengde ca. 22 cm.
GARNMENGDE (A)  Ca. 50 g (fg 1: svart/8801 alt. grønn/8847)
 Ca. 25 g (fg 2: grønn/8847 alt. svart/8801)
HEKLENÅL (A)  Nr. 4
HEKLEFASTHET (A)  Ca. 22 m og 13 rader = 10 x 10 cm - eller bytt til tynnere eller tykkere heklenål så heklefastheten stemmer.

GARNKVALITET (B)  Soft Cotton (100% Bomull. Nøste ca. 50 g = 80 m)
GARNALTERNATIV (B)  Super Soft Cotton
STØRRELSE (B)  Ca. 30 x 42 cm
GARNMENGDE (B)  Ca. 50 g (fg 1: cerise/8825)
 Ca. 50 g (fg 2: grønn/8847)
 Ca. 30 g (fg 3: svart/8801)
HEKLENÅL (B)  Nr. 4 og 5
HEKLEFASTHET (B)  Ca. 15 m og 9 rader = 10 x 10 cm - eller bytt til tynnere eller tykkere heklenål så heklefastheten stemmer.

GARNKVALITET (C)  Soft Cotton (100% Bomull. Nøste ca. 50 g = 80 m)
GARNALTERNATIV (C)  Super Soft Cotton
STØRRELSE (C)  Ca. 30 x 42 cm
GARNMENGDE (C)  Ca. 50 g (fg 1: svart/8801)
 Ca. 50 g (fg 2: grønn/8847)
 Ca. 30 g (fg 3: oransje/8845)
HEKLENÅL (C)  Nr. 4 og 5
TILBEHØR (C)  1 knapp
HEKLEFASTHET (C)  Ca. 15 m og 9 rader = 10 x 10 cm - eller bytt til tynnere eller tykkere heklenål så heklefastheten stemmer. 

GARNKVALITET (D)  Soft Cotton (100% Bomull. Nøste ca. 50 g = 80 m)
GARNALTERNATIV (D)  Super Soft Cotton
STØRRELSE (D)  Ca. 21 x 21 cm
GARNMENGDE (D)  Ca. 100 g i ulike farger (ca. 50 g til 15 kapsler)
HEKLENÅL (D)  Nr. 3.5
TILBEHØR (D)  30 metallkapsler, ca. 30 mm i diam (fra flasker eller hobbybutikk, f.eks www.pandurohobby.no)

DESIGN & TEKST  Ulrika Andersson E-POST patterns@jarbo.se
OVERSETTELSE  Karen Marie Vinje

FORKORTELSER  beg=begynn, fg=farge, fm=fastmaske lm=luftmaske, forts=fortsett, kjm=kjedemaske, mb=maskebue, omg=omg 

FORKLARINGER  Heklet nålbindning finnes i ulike variasjoner, den som brukes til grillvottene er svært tett, det svenske ARBRÅ-mønsteret, 
 til hånddukene hekles et løsere mønster = originalmønsteret. 
 Økning: Hekle 2 m i samme nedtak. Felling: Hekle 2 m sm, se detaljbilder. 

GRILLVOTTER (A)  Legg opp 46 lm, med fg 1 og heklenål 4. 
 1.rad: Beg i 2. lm fra nålen, dra opp 1 m, dra deretter opp 1 m fra 3. lm = 3 m på nålen, kast, dra gjennom
 alle 3 m. *Stikk nålen gjennom og under de 2 loddrette mb midt på m og direkte i neste lm og dra opp 1 m lang = 4 m 
 på nålen, kast, dra gjennom 4 m på én gang (se detaljbilder på siste side), gjenta *-* langs hele oppleggskanten = 44 m.
 Forts å hekle rundt med kjm uten avslutning på omg (markér beg på omg). 
 1.-4 omg: *Stikk nålen gjennom/bak de 2 mb som du nettopp dro gjennom, deretter i bakre mb på neste m
 og i den skrå mb på innsiden av arb = 5 m på nålen, kast, dra gjennom 2 m = 4 m på nålen, kast, dra gjennom 4 m = 1 m 
 på nålen*, gjenta *-*, se detaljbilder på siste side. 
 5.-12. omg: Forts å hekle mønster iflg 1.-4. omg. Markér de 2 midterste m for tommelkilen. Øk 1 m på hver side av disse 2 m, 
 annenhver omg 4 ggr, men med 2 m mer i tommelkilen hver gang (på neste omg blir det 4 m mellom økn, deretter 6 m osv). 
 13. omg: Hekle 5 lm, hopp over 10 m til tommelen, beg med å dra opp 1 m fra hver m 2 ggr = 3 m på nålen, kast,
 dra gjennom alle 3 m. Forts med mønster som før, fell 1 m på hver side av tommelhullet. 
 14.-24. omg (eller ønsket lengde): Forts med mønster som før. 
 Bytt til fg 2 og fell: 
 1. omg: Fell 1 m i hver side, ved å hekle 2 m sm. 
 2. omg: *Hekle 5 m, hekle 2 m sm*, gjenta *-*. 
 3. omg: *Hekle 4 m, hekle 2 m sm*, gjenta *-*. 
 4. omg: *Hekle 3 m, hekle 2 m sm*, gjenta *-*. 
 5. omg: Hekle 2 m sm til 10 m gjenstår. 
 Klipp av garnet og sy sm. 
 Tommel: Fg 2, fest garnet og dra opp 1 m, dra deretter opp 2 m til = 3 m, kast, dra det gjennom alle 3 m. Forts med 
 mønster som før og hekle 20 m rundt tommelhullet. Hekle 6 cm rundt, eller til ønsket lengde, hekle 2 m sm til 8 m 
 gjenstår, klipp av garnet og sy m sm. 
 Kant: Ved oppleggskanten hekles med fg 2: *2 fm i samme m, hopp over 1 m*, gjenta *-*. Avslutt med 21 lm til hempe, 
 snu, beg i 2. lm fra nålen og hekle 1 kjm i hver lm, klipp av garnet og sy fast hempen. 
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KJØKKENHÅNDKLE (B)  Mønster: Nålbindning, som hekles fram og tilbake. 
 Legg opp 62 lm på heklenål nr. 5 og fg 1. 
 1.rad: Beg i 2. lm fra nålen, dra opp 1 m, dra deretter opp 1 m fra 3. lm = 3 m på nålen, kast, dra det gjennom 2 m, kast, 
 dra det gjennom 2 m = 1 m på nålen. *Stikk nålen gjennom og under de 2 loddrette mb og direkte i neste lm og dra opp 
 1 m lang = 4 m på nålen, kast, dra det gjennom 3 m, kast, dra det gjennom 2 m*, gjenta *-* = 60 m.
 2. rad: Snu med 2 lm, dra opp 1 m fra 2. lm og 1 m fra 1. m på forrige rad = 3 m på nålen, kast, dra det gjennom
 2 m, kast, dra det gjennom 2 m = 1 m på nålen. *Stikk nålen gjennom og under 2 loddrette mb og direkte i neste m og 
 dra opp 1 m lang, kast, dra det gjennom 3 m, kast, dra det gjennom 2 m = 1 m på nålen*, gjenta *-*. 
 3.-4. rad: Bytt til fg 2, hekle som 2. rad. 
 5. rad: Bytt til fg 3, snu med 1 lm, 1 fm i begge mb, deretter 1 fm i hver m i fremre mb hele raden. 
 6. rad: Snu med 1 lm, 1 fm i begge mb, deretter 1 fm i hver m i fremre mb hele raden. 
 7. rad: Bytt til fg 1, hekles som 2. rad. 
 Gjenta 2.-7. rad 4 ggr. Avslutt med 2 rader med fg 1 og 2 rader med fg 2 som før. 
 Kant oppe: Bytt til heklenål nr. 4 og fg 2. Fest garnet i hjørnet og hekle 46 fm langs kortsiden. Hekle 2 rader fm med 
 fg 1, 2 rader fm med fg 2, 2 rader fm med fg 3, på siste rad hekles hempe slik: 19 fm, 16 lm, snu, beg i 2. lm fra nålen, 
 hekle 1 fm i hver lm 15 ggr, klipp av garnet. Hopp over 8 m, forts å hekle 19 fm med nytt garn ut raden. Sy fast hempen 
 og fest alle tråder. 

KJØKKENHÅNDKLE (C)  Legg opp 50 lm med heklenål nr. 5 og fg 1. Hekle samme mønster som på kjøkkenhåndkle (B), men her kommer stripene 
 på tvers = 48 m. 
 Gjenta 2.-7. rad 5 ggr, avslutt med 2 rader med fg 1 og 2 rader med fg 2. Bytt til heklenål nr. 4 og fg 2, hekle 48 fm med 
 nedtak i begge mb. Fell deretter 2 m i hver side på hver rad ved å beg med 2 kjm og snu når 2 m gjenstår på raden, hekle 
 9 rader med fellinger = 12 m igjen. Hempe: Hekle 10 rader fram og tilbake over disse 12 m. På neste rad hekles 
 1 knapphull: 4 fm, 4 lm, hopp over 4 m, hekle 4 fm. Neste rad: Hekle 4 fm i fm, 4 fm om lm, 4 fm i fm, klipp av garnet. 
 Kant: Hekle 1 omg fm med fg 1 rundt hele arb. Sy fast knappen og fest trådene. 

VARMEUNDERLAG (D)  Legg opp 2 lm med heklenål nr. 3.5 og farge etter eget ønsket, hekle 5 fm i 1. lm, hekle rundt, hekle 2 fm i hver lm 
 = 10 fm, øk deretter ved å hekle 2 fm i annenhver m = 15 fm, deretter 2 omg med 1 fm i hver m, klipp av garnet med en 
 ca. 40 cm lang ende til å sy sm med. Legg inn kapselen, trekk sm m og sy igjen. Sy deretter sm kapslene til den størrelsen 
 og fasongen du ønsker på underlaget. 

VASKERÅD  Strikkede/ heklede plagg bør vaskes separat på ullvaskprogram, med vrangen ut og uten optisk hvitemiddel.
 Unngå bløtlegging. Form plagget mens det er vått og la det tørke liggende. 
 

Arbråmønsteret fra retten.  Arbråmønsteret fra innsiden. 



FOTO 1 
1.rad: Ta opp 1 m i 2. lm og 1 m i 3. lm = 3 m på nålen, kast...

FOTO 2 
1.rad: ...dra gjennom alle 3 m samtidig.  

FOTO 4 
1.rad: Ta opp 1 m i neste lm = 4 m på nålen, 
kast... 

FOTO 5 
1.rad: ...dra gjennom alle 4 m samtidig.
Gjenta mønsteret på FOTO 3-5.  

FOTO 6 
1.rad: Én rad heklet. 

FOTO 7 
Sett sm til en ring ved å forts mønsteret og ta opp m i 1. m på 1. 
rad (rødmarkert, nedtak gjennom begge mb). 

FOTO 8 
Fra 2. omg og videre hekles mønster slik: Stikk nålen gjennom/
bak de to mb som du nettopp dro gjennom
(som FOTO 3), deretter i bakre mb på neste m og i den skrå mb 
på innsiden av arb (grønnmarkert, FOTO B) = 5 m på nålen...
 

FOTO 3 
1.rad: Stikk nålen gjennom/bak de to mb som du nettopp 
dro gjennom, de to til venstre (rødmarkerte). 

FOTO 11-13: Sammenhekling 

FOTO 1-2: 1. m på 1. rad

FOTO 3-10: Mønster

FOTO 11 
Hekle 2 m sm: Stikk nålen gjennom/bak de to mb fra 
forrige m (blåmarkerte), som i mønsteret, ta opp 1 m i 
neste m og direkte 1 m til i neste m (rødmarkerte)...
 

FOTO 12 
... = 5 m på nålen... 

FOTO 13 
... kast, dra det gjennom alle m samtidig. 
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B. Innsiden

A. Rettsiden

FOTO 9 
...kast, dra det gjennom 2 m = 4 m på 
nålen... 

FOTO 10 
...kast, dra det gjennom alle 4 m. Gjenta 
mønsteret på FOTO 8-10 og hekle rundt
uten avslutning på omg. 


